
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc kwiecień 2020 r. 

Grupa I Papryczki 

Nauczyciele: Edyta Górka, Anna Wojtyniak, Grażyna Majchrzak 

 

Kwiecień, tydzień 1. Wiosenne przebudzenie 

Dzień 1. Oznaki wiosny  

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

„Witaj, wiosno!” E. Stadtmuller– Rozmowa kierowana na 

podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Wzbogacanie 

wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie. 

Kwiaty rosną na wiosnę- Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową 

postawę ciała 

Praca z kp- Nazywanie zdjęć związanych z wiosną Rytmiczne 

dzielenie nazw. Nazywanie innych oznak wiosny.  

Zabawy umuzykalniające.  

 

Książka str. 54-55 

Kp 2.8 

   

 

 

 

 



Dzień 2. Co słychać wiosną w gnieździe? 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

 Co kryje się w gnieździe? – rozmowa wprowadzająca do tematu. 

Praca plastyczna- Wypychanie koła i obrazka piskląt. Wydzieranie 

i przyklejanie pasków szarego papieru, tworząc gniazdo. 

Przyklejanie rysunku piskląt w gnieździe. Rozwijanie zdolności 

manualnych.  

Nauka latania – zabawa muzyczno ruchowa. 

Zabawy ogólnorozwojowe  

Wyprawka plastyczna nr7  Książki przyrodnicze,  

Książki o ptakach,  

Szary papier, klej 

Nagranie dowolnej 

muzyki, odtwarzacz Cd 

 

Dzień 3. Nasiona 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Liczenie nasion – zabawa dydaktyczna. Liczenie, stosowanie pojęć 

więcej, mniej. 

Idziemy i stop- zabawa ruchowa przy piosence. Ćwiczenie rekacji na 

sygnał. 

Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion- przeliczanie 

wrzucanych ziarenek.  

Zabawy umuzykalniające. 

  Pęsety( jeśli posiadają) 

Nasiona różne 

Nagranie piosenki 

odtwarzacz 

Plastikowa butelka. 

 



Dzień 4. Przyroda wiosną. 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

 „Mała Agatka hoduje kwiatka” - opowiadanie nauczycielki 

inspirowane kolorowymi ilustracjami. Doskonalenie umiejętności 

uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. 

Doświadczenie z nasionami. – stwarzanie warunków do kontaktu z 

przyrodą. 

Zabawy ogólnorozwojowe. 

 

 

  Ilustracje do 

opowiadania 

 

Nasiona grochu/fasoli 

Waciki 

kosmtyczne/wata 

Dzbanek z woda. 

 

Dzień 5. Wiosenny ogródek 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

„Wiosna” K. Datkun- Czerniak – słuchanie wiersza, 

zainteresowanie wiosenną przyrodą.  

„Latające pszczółki” – zabawa ruchowa. 

Quiz dydaktyczny - Utrwalanie zdobytej wiedzy. Przypomnienie 

znaczenia słów prawda/fałsz. 

Wiosenne kolorowanki- rozwijanie zdolności manualnych.  

 

 

 

Domowe przedmioty 

do ominięcia przez 

„pszczółki” 

Wiosenne kolorowanki, 

kredki 

 

 


